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اســـتــــعـــاد ريـــال مـــدريـــد نـــغـــمـــة
االنــتـصــارات مــرة أخـرى بــالــفـوز
عـلى بــلـد الـولــيـد بـنــتـيـجـة (4-1)
خالل مـواجــهــة الـفــريـقــ ضـمن

مــنـــافـــســات
اجلــــــولــــــة
الـ27 مـــــن

الليجا.
تقدم أنور
مــــحــــمـــد
بــــــهـــــدف
رائع لبـلد
الولـيد في
الـــدقــــيـــقـــة

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21 . Issue 6295 Tuesday 12/3/2019 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6295 الثالثاء 4 من رجب  1440 هـ 12 من اذار (مارس) 2019 م

 ôU Ë ≠b¹—b

أبـرز األرجنـتيـني سانـتيـاجو سـوالري مدرب ريال مـدريد صـعوبـة الفـوز على بـلد الـوليد (4/1) حلـساب اجلولة
الـ27 من الدوري اإلسباني.

وقـال سوالري خالل تـصـريحـات نـقلـتـها صـحـيفـة "مـاركا" اإلسـبـانـية: "كـانت مـباراة صـعـبة اجلـمـيع شارك في
ـنافس لعب بحماس اإلعـداد لها.. أعترف بـاحترافية وجهـد الالعب كانت مواجـهة عاطفية بـعد أسبوع صعب ا
وطاقـة كبيرة".وأضـاف: "ريال مدريد يـحظى بالعب كـبار وأشخاص رائعـ معظمـهم كانوا ملـتزم مع النادي
وزمالئـهم ومـعي".وتابع: "مـن الطـبـيعي أن يـكـون هنـاك الـكـثيـر من الـضوضـاء حـولـنا بـعـد أسبـوع صـعب.. لكن
ـقبـلة نـريد الـعـودة سريـعا وحتـقيق أكـبر عـدد من النـقاط".وعن ـباراة ا الروح كـما هي ونـعمـل حالـيا من أجل ا

إمكانية إقالته قال: "ال أعلم ما سيحدث أنا أكرس نفسي للعمل مع النادي فقط".
ـوقف وسـنـبـدأ غدًا من وبـخصـوص العـبه إيـسـكو أجـاب سـوالري: "لـقـد أوضحت أزمـة إيـسـكـو.. تعـامـلـنا مع ا

جديد".
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أصــدر آرســـنــال بــيــانــا رســمــيــا عن
واقـعــة اعـتــداء أحـد مــشـجـعــيه عـلى
كـريس سـمـولـيـنج مدافع مـانـشـسـتر
يونايتد خالل مـباراة الفريق التي
دفـعجية بنتيجة /2 صلحة ا انتهت 
0 عــلى مـلـعب "اإلمــارات" في اجلـولـة

30 من الدوري اإلجنليزي.
وقــال آرسـنــال في بــيــان عــبــر مـوقع
الـــنـــادي الـــرســـمي: "يـــدين الـــنـــادي
الــتـصــرف الـفــردي لـلــمـشــجع الـذي
ـبـاراة اعــتـدى عـلى سـمـولـيـنج في ا
نود االعتذار إلى الالعب ومانشستر
شجع أُلقي يونايتد ونـؤكد أن هذا ا

القبض عليه".
أضـــــاف: "ســـــنـــــعـــــمـل مع شـــــرطـــــة
مـتـروبـولـيتـان في الـتـحـقـيق في هذه
الواقعة هذا الـشخص سيتم حرمانه
مـن مــبـــاريــات آرســـنــال ســـواء عــلى
ملعبنا أو خـارجه نحن نتدرب كثيرا

واقف". للتعامل مع هذه ا
لعب ـشجعـ آلرسنـال  ودخل أحد ا

باراة بـعد إحراز أوبامـياجن الهدف ا
الـثاني واعـتدى عـلى سمـوليـنج قبل

القبض عليه.
ورفع آرسنـال رصـيده إلى 60 نقـطة
لـيـتجـاوز مـانشـستـر يـونايـتـد ويقـفز
لـلـمـركــز الـرابع في جــدول الـتـرتـيب
بـيـنـمـا تـوقف األخـيـر عـند 58 نـقـطة

ليهبط للمركز اخلامس.
وتــمـكـن آرسـنــال من إســقــاط ضــيـفه
مــانــشـســتـر يــونــايـتــد بـهــدفـ دون
مــقـــابـل الـــيــوم األحـــد فـي مـــبــاراة
جـمعت بـينـهما عـلى ملـعب اإلمارات
ضــمن مــنــافــســات اجلــولـة الـ 30من

متاز. الدوري اإلجنليزي ا
ســــجل جـــــرانــــيت تـــــشــــاكــــا هــــدف
ـدفــعـجــيـة األول في الــدقـيــقـة ?12 ا
ـــيـــريك بـــيـــنـــمـــا أضـــاف بـــيـــيـــر إ
أوبـامـيــاجن الـهـدف الـثــاني من ركـلـة
جزاء في الدقـيقة .69بهـذه النتـيجة
رفع آرسـنــال رصـيـده إلى  60نـقـطـة
لـيـتجـاوز مـانشـستـر يـونايـتـد ويقـفز
لـلـمـركــز الـرابع في جــدول الـتـرتـيب

بـيـنـمـا تـوقف األخـيـر عـند 58 نـقـطة
ليهبط للمركز اخلامس.

باراة بـضغط هجومي بدأ آرسنـال ا
مــظــهـرًا رغــبـتـه في مـبــاغــتـة ضــيـفه
بـهدف مـبكـر لكـنه فشل في الـوصول
رمى احلارس دافيد دي خيا بفرصة
ـان يونـايـتد حـقـيـقيـة.رغم ذلك كـاد ا
أن يباغت أصحاب األرض بهدف بعد
مـــرور 8 دقــــائق فــــقط عــــلى بــــدايـــة
ـبـاراة لـكن الـعارضـة وقـفت حـائـلًا ا
أمامه.ومع حلول الدقيقة 12 استطاع
آرســنـال الــوصـول لــشــبـاك دي خــيـا
بـهـدف أول بعـد تـسـديدة صـاروخـية
من جــرانــيت تــشــاكــا حــيث خــدعت
احلـارس اإلسـبـاني بتـغـيـير مـسـارها
فـي الــــهـــواء.ووقـف احلظ مــــعــــانـــدًا
للـشـيـاطـ احلـمـر بـعـدمـا رد الـقائم
تسـديدة يـسارية من الـبرازيـلي فريد
لــــــتــــــضــــــيع فــــــرصــــــة مــــــعــــــادلـــــة
الـنـتيـجـة.وحاول بـول بـوجبـا جتـربة
حـظه بـتــسـديـدة من مـســافـة بـعـيـدة
لـكـنـهـا ذهــبت بـ أحـضـان احلـارس

د الـهـجومي بـيـرنـد ليـنـو.وتواصـل ا
لـلــضـيــوف عــلى أمل إدراك الـتــعـادل
جـموعـة من احملاوالت الـتي غابت
ـدفعـجـية عـنـها اخلـطـورة لـيحـافظ ا
عــلى تــقــدمــهم حــتى إطـالق صــافـرة
نـــهـــايـــة الـــشـــوط األول.ومع بـــدايـــة
الــــــشــــــوط الــــــثــــــاني جــــــاءت أولى
ــان يــونــايــتــد عــبــر احملــاوالت مـن ا
ماركوس راشفـورد الذي حاول صيد
شباك لينـو بتسديدة من بعـيد لكنها

mO dO1d³ « w  w³¼c « lÐd*« Ã—Uš  5ÞUOA « œdDð  WO−F b*« WOzUMŁ

wLÝ— ÊUOÐ d³Ž b²¹U½u¹ d² A½U* —c²F¹ ‰UMÝ—¬

أخبار النجوم
‰UMÝ—¬ dO¼UL' ÎU³KÞ tłu¹ Íd1≈

s¹— ¡UI  q³

ÊU dOł ÊUÝ ”uÐU  qG² ¹ wMOðöÐ

—UH « vKŽ t u−¼ b¹b−²

باإللغاء.
وسـجـل جـوارديـوال هـدفـا آخـر من
كـرة رأسـيـة في الـدقـيـقة 18 ألـغاه
ــســاعـد بــداعي الـتــسـلل احلـكم ا
بعـد اللجـوء لتقـنية الـفيديـو للمرة

الثانية.
وجـــــاءت أولـى مـــــحـــــاوالت ريــــال
مـدريـد في الـدقـيـقة 24 بـتـسـديدة
ــا عـلى من الــفـرنــسي كــر بـنــز
اجلبـهة اليـسرى حيث عـلت الكرة

مرمى احلارس ماسيب.
واقـتنص بـلد الـولـيد الـهدف األول
في الدقـيقة 29 بأقدام أنـور محمد
بـصنـاعـة من سيـرجي جـوارديوال
الـــذي مــرر له الــكــرة فـي مــنــطــقــة
اجلــزاء لــيــضــعــهــا بــســهـولــة في
الــشـبـاك.وعـدل الـفـرنـسي رافـائـيل
فاران مـدافع ريال مدريـد النتـيجة
لـلـمـيـرجني فـي الـدقـيـقة 34 حيث
اسـتغل خـطـأ احلارس مـاسيب في

(29) بـعـد هــدفـ مـلـغــيـ بـداعي
الــتـــســلل وركـــلــة جـــزاء ضــائـــعــة

لصالح أصحاب األرض.
وانتفض الريال ليسجل 4 أهداف
دفــعـة واحــدة عن طــريق فـاران في
ــا الـــدقـــيـــقــة (34) وكـــر بـــنـــز
) في الـدقـيـقـت ( 51و59) (هـدفـ

ومودريتش في الدقيقة (85).
وبـهذا االنـتصـار يـرفع ريال مـدريد
ــركــز رصــيــده لــلــنــقــطــة 51 في ا
الـثــالث بـجـدول الــتـرتـيب بــيـنـمـا
جتـمـد رصـيـد بـلـد الـولـيـد عـند 26

ركز الـ17. نقطة في ا
ــــبــــاراة كــــان أول تــــهـــــديــــد فـي ا
ألصــــحــــاب األرض حـــــيث تــــوغل
بالنــو في مــنــطــقــة جــزاء ريـال
مـــدريــد في الـــدقــيـــقــة 11
لــيـتـدخل عــلـيه بـقـوة

أودريوزوال.
واحـتــسب حـكم
ــبــاراة ركــلـة ا
جـزاء لــصـالح
بــلــد الــولــيــد
نفذها الالعب
ألــكـاريــز لـكن
تــــســــديــــدته
عـــلت مـــرمى
احلـــــــــــــارس

كورتوا.
وســـــــــــــــــجـل
جـــوارديـــوال
هــــــــــدفًــــــــــا
لـــــصـــــالح
بلد الوليد
فــــــــــــــــــــــي
الــدقـــيـــقــة
13 لكن
جلـأ احلكم
إلــــــــــى
تـقـنـيـة
الفـيـديو
لـــــوجـــــود
شــــــــك فـــــــي
حـــالــة تــســلل
قـــبل أن يـــتـــخــذ
قـــراره الــــنـــهـــائي
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ـري مدرب آرسـنـال فـخـره بجـمـاهـيـر فريـقه بـعـد الـفوز (2/0) أبـدى أونـاي إ
عـــلى مــانــشـــســتــر يــونـــايــتــد في مـــلــعب "اإلمــارات" ضـــمن اجلــولــة الـ 30من
ـري خالل تـصـريـحـات نـقـلـتـهـا "BBC أنـا فـخـور جـدا ـيـرلـيـج. وقـال إ الـبـر
يـز لتـحقيـق هذا الفـوز وصنـعوا أجـواء رائعة باجلمـاهيـر لقـد دعمونـا بشـكل 
ـيزة بـعد الـفوز على ". وأضاف: "مانـشسـتر يـونايـتد كان يـعيش فـترة  لالعبـ
بــاريس ســان جــيــرمــان لــكــنــنــا قــدمــنــا أداءً جــيــدًا ونــعــيش فــتــرة رائــعــة في
يرليج.. جنحـنا في احلصول على 3 نقـاط مهمة من أجل الصـعود للمركز الـبر
".وواصل: "بـإمـكـانـنا اسـتـخـدام أسـلـوب مـخـتلف الـرابع وأنـا سـعـيد بـالالعـبـ
هم دعم اجلماهير والعب آخـرين واليوم غيرنا طريقة اللعب.. بالنسبة لنا من ا
دة ـدرب اإلسـباني: "الـلـعب بتـنـافسـيـة كبـيـرة  مـثـلمـا سـاعدونـا الـيوم". وأردف ا

ري يوجه طلبًا جلماهير آرسنال قبل لقاء رين 9إ
ـقبـلة أمام رين ـواجهة ا  دقيقـة يجـعلك أقوى ذهـنيـا عليـنا الـتركيـز اآلن على ا

يرليج" في الدوري األوروبي ثم نيوكاسل في البر

لــريـــال مــدريـــد بــالـــشــاب فـــيــدي
فــالـفـيـردي بــدال من تـوني كـروس
وفـــــايـــــيـــــخــــــو بـــــدال من فـــــاران

ومارسيلو بدال من ريجيلون.
وأهدر سـيرجـيو جـونزاليس العب
بـلد الـوليـد فرصـة تسـجيل الـهدف
الــثــاني لــفـريــقه في الــدقــيــقـة 77
حـيث اصطـدمت تسـديـدته بالـقائم

ن للحارس تيبو كورتوا. األ
وتــلـــقى كــاســـيــمـــيــرو الــبـــطــاقــة
الـصـفـراء الـثانـيـة في الـدقـيـقة 79
لـيُـشـهر فـي وجهه احلـكم الـبـطـاقة
احلـــمــراء بـــــــــســـبب إعـــــــــاقــته
لتنفيذ بالنـو العب بلد الوليد ركلة

حرة.
واقــتــنص لــوكــا مــودريــتش العب
ريــال مـــدريــد الــهـــدف الــرابع في
الدقـيقة 85 حيث اسـتقبل تـمريرة
ـا وسدد بـ أقدام من كـر بنـز

احلارس ماسيب.
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يرى ميشيل بالتيني رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم السابق أن ركلة اجلزاء
التي احـتسـبت ضد بـاريس سان جـيرمـان في مبـاراة مانـشسـتر يـونايـتد بدوري

األبطال تثبت صحة هجومه ضد تطبيق تقنية الفيديو.
وقـال بالتــيـني عــبـر صـحــيـفــة "جـورنـال دو دومــانش": "طـوال عــمـلي في اإلدارة
الدولـية الريـاضية لـكرة القدم كـنت أدافع دائما عـن كرة القدم وأحـمي الالعب

اضي يؤكد صحة كالمي وقناعاتي". وما حدث يوم األربعاء ا
وأضاف: "مـدافع باريس سان جيرمان أدار ظهره ثم اصطدمت الكرة في ذراعه
س الكرة بيـده كما أن احلكم اتخـذ القرار الصحيح بـاحتساب ركلة ولم يتـعمد 

لعب إلجراء نظرة أخرى". ركنية لكن هناك من دعاه من خارج ا
ـسة يـد ركلـة جزاء أمـر ضـد روح كرة الـقدم بـشكل وأشار: "احـتسـاب أي 
دافـع عام وسـيؤدي إلى تـركيـز الالعبـ أكثـر على تـسديـد الكـرة بيـد ا

اخلـروج أثـناء ركـلـة ركنـيـة وسددأكثر من حرصهم على التمركز أو التسديد اجليد".
الكرة في الشباك اخلالية.

وكــاد مـحـمـد أنــور العب ريـال بـلـد
الـولـيـد أن يُـسـجل الـهـدف الـثاني
في الدقيقة 42 عندما استقبل كرة
فـي مــنـــطــقـــة اجلــزاء وســـدد لــكن
ــوعــد وأمــسك كــورتــوا كــان فـي ا

بالكرة.
وحـاول كـاســيـمـيــرو أن يُـضـاعف
النـتـيـجـة لـريال مـدريـد بـتـسـديدة
صاروخـيـة من على بُـعد 25 مترًا
في الــدقـيـقـة 44 لــكن تـصــدى لـهـا
احلـارس ماسـيب ببـراعـة وحولـها

إلى ركنية.
ـباراة ركـلة جزاء واحتـسب حكم ا
لــريـــال مـــدريــد فـي الــدقـــيـــقــة 50
لــصـــالح أودريــوزوال بـــعــد تــدخل
دفــاع بــلـــد الــولــيــد بـــقــوة عــلــيه
ـا ونـفــذهـا الــفـرنــسي كـر بــنـز
بـــنــــجـــاح عـــلـى يـــســـار احلـــارس

W(UB∫ حقق فريق ريال مدريد فوزاً مهماً ويصالح جماهيره
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رمى.وتعـملق لينو في ذهبت خارج ا
الـــذود عن مـــرمــاه بـــعــدمـــا تــصــدى
بـبـراعـة لـتـسـديـدة رومـيـلـو لـوكـاكـو
الــذي تــســلـم تــمــريــرة حـــريــريــة من
راشــفــورد قـبـل أن يـســدد بــيــسـراه
ـــاني إلى لـــيـــبــــعـــدهـــا احلــــارس األ
ركنية.وتـواصلت محاوالت الـيونايتد
من جـديــد بـتــسـديــدة لـراشــفـورد من
ركلـة حرة على حـدود منطـقة اجلزاء

لكنها مرت بجوار القائم.

البـالغ عـمره 34 عـاما ذلك سـابـقا
لـكن لـيس مــنـذ الـتــعـرض إلصـابـة
خــطـيــرة في ذراعه الـيــمـنى خالل
رالي فـي إيــطـــالـــيـــا قــبـل انــطالق
موسم 2011. واحـتــاج كـوبـيـتـسـا
إلى 8 ســــــنــــــوات واخلــــــضــــــوع
جلـــراحـــة كــــبـــيـــرة وعـالج بـــدني
وذهــني لـــتــحـــقــيـق مــا اعـــتــبــره
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لن يتعامل روبرت كوبيتسا مع أي
شيء بــاعـــتــبـــاره مـــضــمـــونــا في
ـقبـل حيث أسـتـرالـيـا األسـبـوع ا
سيـسجل واحـدة من أغرب رحالت
الـعــودة في تـاريخ بـطـولـة الـعـالم

فورموال  1للسيارات.
ــا فــعـل الــســائق الــبــولــنــدي ور

ارسنال
يصدم
اليونايتد

في الدوري

للموسم.
تـلـقت آمـال لوس أجنـلـيس لـيكـرز في بـلوغ
األدوار اإلقــصـــائــيــة بـــدوري كــرة الـــســلــة
ة األمريـكي للـمحتـرف ضـربة أخرى بـهز
رابــعـة عـلـى الـتـوالي عــنـدمــا سـقـطــغـيـاب
وسم إجنرام وبول عن لـيكرز حتى نـهاية ا
أمــام ضـيــفه دنـفــر نـاجــتس وبـدا احــتـفـال
لـيـبـرون جيـمـس بـتـجاوزه مـايـكـل جوردان
ركـز الرابع في قـائمة األكـثر تـسجيال إلى ا
ـا فـي ظل انـهـيار فـي تـاريخ الـبـطـولة مـؤ
الــــفــــريق واحــــتــــمــــال غــــيــــابه عن األدوار

اإلقصائية.
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نافس بدوري أعلن لوس أجنليس لـيكرز ا
كـرة الـسلـة األمريـكي لـلمـحـترفـ أنَّ العبه
ـتـوقع أن يـغـيب عن بـرانــدون إجنـرام من ا
ـوسم بعـدما رحـلة الـتمـهيـدية من ا بـقيـة ا
اكتشف الفريق الطبي إصابته بجلطات في

ذراعه اليمنى.
; بـسـبب وغـاب إجنـرام عن آخــر مـبـاراتــ
آالم فـي الــكــتـف قــبل أن تـــكــشـف فــحــوص

إضافية عن التشخيص اجلديد.
وبـــلغ مـــتـــوسط إجنـــرام 18.3 نـــقـــطـــة في
بـاراة الواحدة في 52 مبـاراة شارك فـيها ا

وسم. هذا ا
وفي وقت الحق  ذكرت تـقاريـر صحـفية أنَّ
لـونـزو بـول صــانع لـعب لـيــكـرز لن يـشـارك
وسم بعد اعادة تقييم إلصابة مجددا هذا ا
تـعرض لـها في الـكاحل األيـسر. وغـاب بول

عن آخر 18 مباراة نتيجة هذه اإلصابة.
وتتبقى أمـام ليكرز (30 انتصارًا مقابل 36
ـرحـلـة التـمـهـيـدية ة  16 مـبـاراة في ا هـز

كريس
سمولينج
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وتمـكن لينـو مجددًا من إبـعاد اخلطر
عن مــرمـاه بــعــدمــا أوقف راشــفـورد
الــذي حــاول مــراوغـــته لــكن حــارس
الفريق اللندني أمسك الكرة بنجاح.
وفي الدقيقة 68 احتسب احلـكم ركلة
جــزاء لـصــالح آرسـنــال بــعـد ســقـوط
ألــكــســـنــدر الكـــازيت داخل مــنـــطــقــة

اجلزاء إثر التحامه مع فريد.
ــهـــاجم اجلـــابـــوني بـــيـــيــر ونـــفـــذ ا
يـريك أوبامـياجن الـركلة لـيضـعها إ
بـنـجـاح داخل الـشــبـاك مـعـززًا تـقـدم
.وكـاد الكازيت ـدفـعـجـية بـهـدف ثـانٍ ا
ـبــاراة بــهـدف ثــالث بــعـد أن يــقـتـل ا
دقــائق قــلــيــلــة بــعــدمــا تــوغل داخل
مــنـطــقـة اجلــزاء وســدد كـرة أرضــيـة
زاحــــفــــة لــــكــــنــــهــــا مــــرت بــــجـــوار
القائم.واستمر مانشستر يونايتد في
مـحـاوالته حـتى الــلـحـظـات األخـيـرة
وسـدد راشفـورد كرة بـضـربة رأسـية
لـكـنـهـا ذهـبت بـسـهـولـة بـ أحـضان
احلـارس لـيـنـو قـبل أن يـطلـق احلكم

صافرة النهاية بفوز آرسنال (2-0).
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ـستـحيل ثـابـة احللم ا كـثيـرون 
ــكــان الــذي أراده بــالــعـــودة إلى ا
دومــا.ورغم ذلـك يــدرك جـــيــدا أنه
ــكن لـهــذا احلـلم أن يــخـتـفي من
جــديـــد.وقـــال كــوبـــيـــتـــســا خالل
وسم في اختـبار مـا قبل انـطالق ا
تـعثر إسبـانيا مع فـريق وليـامز ا
"كنا نتعـامل مع كل شيء باعتباره
مـضــمـونـا.. وفــجـأة لم يــعـد األمـر
ـرء في إدراك كم هـو كـذلك وبــدأ ا
مــحــظــوظ".وأضــاف "ال يــوجـد أي
شيء مـضـمـون في احلـيـاة.. هـكذا
تــسـيـر األمــور".وقـبل احلـادث كـان
كوبيتسا يـعيش ويتنفس فورموال
1 وينصب تركيزه بنسبة مئة في
ــئــة عــلى الــســبــاقــات ولم يــكن ا
ـــلك وقـــتــا ألي شـيء آخــر لـــكن
األمـر لم يـعـد بـهـذه الـطـريـقـة.وقال
الـسـائق البـولـندي خالل فـتـرة ما
من رحــلــة الــتــعــافي إنه أدرك أنه

تغير.

ماسيب.
ـا الــتــألق وســجل وواصل بــنــز
الــهـدف الــثــالث لـريــال مــدريـد في
الـدقــيـقـة 59 من كـرة رأســيـة عـلى
يـســار احلـارس مـاسـيب من ركـلـة
اني توني كروس. ركنية نفذها األ
وأجــرى ســيـــرجــيــو جــونــزالــيس
ــديـر الــفــني لـبــلــد الـولــيـد أولى ا
ـــبــاراة بـــالــدفع تــغـــيــيـــراته في ا
بــدانـــيــلي فــيـــردي بــدال من أنــور
ودوخي كــــوب بــــدال من كــــيــــكــــو

واخيرًا أونال بدال من بالنو.
وحــاول كـيــكــو العب بــلـد الــولــيـد
تـقـلـيص الـفــارق في الـدقـيـقـة 63
حــيث اســتـقــبل كــرة عــرضــيـة في
اجلــبــهـة الــيــمــنى وانــطـلـق خـلف
ريـجـيــلـون وسـدد كـرة قــويـة عـلت

مرمى احلارس كورتوا.
عـــــــــلـى اجلــــــــــانـب اآلخــــــــــر دفع
ـديـر الـفني سـانـتـيـاجو سـوالري ا ماريو بالوتيلي
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جنح النـجم اإليطالي مـاريو بالوتـيلي مهـاجم مارسيـليا في قـيادة فريقه
ــــــــباراة التي أقيـمت على ملعب لـلفوز عـلى نيس بنـتيجة (0-1) في ا
فــيــلــودروم ضـــــــــــمن مــنــافـــســات اجلـــــــــولــة الـ28 مـن الـدوري

الفرنسي.
وذكـرت شـبـكـة "أوبـتـا" لإلحـصائـيـات أن بـالـوتـيـلي بات أول

العب فـي تـــاريخ الـــنــــادي يـــســـجل في أول 4
مبـاريات له مع الفريق على مـلعبه (فيلودروم)
في الدوري الفرنسي في آخر 45 موسما.
وانتـقل بالـوتيـلي إلى مـارسيـليا خـالل فترة
ـاضـيـة بـعـدمـا فسخ االنتـقـاالت الـشـتـوية ا
تعـاقده مع ناديه السابق نيس عقب سلسلة

من اخلالفات مع النادي.
ـركز ورفع مـارسيليـا رصيده إلى الـنقطة 47 في ا

ـتصدر بيـنما ظل نيس الـرابع بفارق 24 نقـطة عن باريس سـان جيرمان ا
ركز التاسع برصيد 40 نقطة. في ا
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فتوحة انسحبت سـيرينا ويليـامز من بطولة إنديـان ويلز ا
لـلتـنس أثنـاء تأخـرها أمـام اإلسبـانيـة جاربـ موجوروزا
3-6 و-1صـفر األحـد.وذهبت ويـليـامز إلى مـقعـدها بـعد
نـهـايـة الـشـوط األول في اجملـموعـة الـثـانـيـة وجلـست وهي
تــتـنـفـس بـصـعــوبـة. ودخــلت الالعـبــة في نـقــاش مع دونـا
ـبـاراة قــبل أن تـعــلن ويـلــيـامـز ـشــرفـة عـلـى ا كــيـلـســو ا
انـسـحـابـهـا. وظـهـرت عالمـات إرهـاق عـلى ويـلـيـامز (37
عـاما) في اجملـموعـة األولى وبعـد انتـهائـها اسـتدعت أحد
درب وعـقب نقاش طويل عادت للملعب وانسحبت بعد ا

خسارتها في الشوط األول باجملموعة الثانية.

وكـانت ويـلـيـامـز تـقـدمت 3 - صـفـر في اجملـموعـة األولى
قبل أن تخسر األشواط السبعة التالية.

وأجنـبت ولـيـامـز احلـاصـلـة على 23 لـقـبـا فـي الـبـطوالت
األربع الـكـبـرى طـفـلـتـهـا األولى في 2017 وعـادت لـلعب
ـركــز الــعــاشـر في ــاضي وحتــتل حــالــيــا ا في الــعـام ا

ي. التصنيف العا
تأهل الالعب األرجنـتيني دييجـو شفارتزمان لدور الـ32
من بـطولـة إنـديان ويـلـز لألساتـذة ذات األلف نـقطـة بـعد
تغلبه على اإلسباني روبرتو كاربايس في الدور الثاني.
واحتاج شـفارتزمان لساعة ونصف للفوز على اإلسباني

بنتيجة  3-6و6-1.
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جانب من سباق الفورمال للسيارات


